
Třída:7.B 
 

  

  Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: Z učebnice na str. 22-23 opsat tabulky (modrá, červená) a vypracovat  

cv. 2, 6 a 7 (ve cv. 7 dohledat a zapsat, co neznáte), dále cv. 10, 12 a jazykový rozbor  

(kromě úkolu č. 4). 

 

Sloh: Učebnice str. 137/15a, b, c, d, e, f (Napoleonova charakteristika, do sešitu na sloh) 

 

Literatura: Co nejdříve zaslat na cermakova@1zsdobris.cz vlastní báseň k soutěži Mé 

toulky za zvěří, pokud si přejete soutěžit! Aktivita v soutěži bude odměněna :-) Dále se 

věnujte četbě, pokud neseženete knihu ze seznamu doporučené literatury, zvolte si jinou ve 

vaší věkové úrovni. 

 

  

Anglický 

jazyk 

7. B, AJ (Šimonovská) 
procvičovat nepravidelná slovesa, Londýn 

Pracovní sešit – do slovníčku vypsat všechna slovíčka z 36/1 (téma: Directions), cvičení 

doplnit; 36/2 

 Str. 39 – celá (cv. 5 přeložit do sešitu, cv. 6 psát v minulém čase)) 

- zopakovat si Londýn https://www.sporcle.com/games/One2Three4Five/50-famous-

landmarks-london + udělat „průvodce“ – vybrat 10 míst, kam bys chtěl/a jít, 

nakreslit/nalepit k tomu obrázek, stručně anglicky popsat (inspirace např.: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=-

XhYdiApQJ4&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=KqcAdg6raUs&feature=emb_log

o, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=1fUD2naWMFg&feature=emb_l

ogo) 

- zopakovat nepravidelná slovesa https://www.eslgamesplus.com/irregular-past-tense-esl-

grammar-jeopardy-quiz-game/ 

- určování cesty: https://en.islcollective.com/video-lessons/giving-and-asking-directions 

        https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-

listening/giving-directions - je tam poslech, ale předtím je třeba stáhnout pracovní list – 

pod poslechem najdete (celkem malým písmem) worksheet and downloads, rozkliknete a 

stáhnete „Giving directions – exercises“) 

- učebnice str. 48 – přeložit do sešitu příběh 

Kdo z rodičů má zájem, založila jsem výukovou platformu. Pro informace, souhlas a kód 

na spuštění mě kontaktujte na školní mail simonovska@1zsdobris.cz 

 

Vejlupková: U4 Past tense, Kids - uč.: 49/3; 51/3 – obojí do sešitu; PS str. 40 celá, 42/3 a 

43/4. Zapsat slovíčka 4D, stále procvičovat slovní zásobu a nepravidelná slovesa 

Kdo z rodičů má zájem, založila jsem výukovou platformu Seesaw. Pro informace, souhlas 

a kód na spuštění mě kontaktujte na školní mail vejlupkova@1zsdobris.cz 

 

 

Německý 

jazyk 

Na čtvrtku udělat projekt s názvem Mein Lieblingstier (Moje oblíbené zvíře) - vybrat si 

nějaké zvíře, namalovat ho, napsat o něm v celých větách základní informace (jak se 

jmenuje, jakou má barvu, kolik je mu let, odkud pochází, jaké je - velké/malé, 

temperamentní apod. - použít probrána přídavná jména). Používáme větu Es ist ...  Projekt 

bude oznámkován, prosím přinést do školy ihned po otevření.  

 

mailto:cermakova@1zsdobris.cz
https://www.sporcle.com/games/One2Three4Five/50-famous-landmarks-london
https://www.sporcle.com/games/One2Three4Five/50-famous-landmarks-london
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=-XhYdiApQJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=-XhYdiApQJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=KqcAdg6raUs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=KqcAdg6raUs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=1fUD2naWMFg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=1fUD2naWMFg&feature=emb_logo
https://www.eslgamesplus.com/irregular-past-tense-esl-grammar-jeopardy-quiz-game/
https://www.eslgamesplus.com/irregular-past-tense-esl-grammar-jeopardy-quiz-game/
https://en.islcollective.com/video-lessons/giving-and-asking-directions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions
mailto:simonovska@1zsdobris.cz
mailto:vejlupkova@1zsdobris.cz


Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

učebnice str. 25/2 (přečíst si rozhovory, modrou tabulku přepsat do školních sešitů)  

str. 28/3 (ústně nebo doplnit slabě tužkou) 

str. 29/6 (modrou tabulku přepsat do školních sešitů - jen první dva tvary slov, bez vět) 

str. 29/7 (do školního sešitu) 

 

p. uč. Babčáková  

učebnice str. 30-31  cv. 1,2,3,4 

PS str. 17 cv. 1,2 

 

Matematika 

Procenta - učebnice 2 díl: str. 54-64. Projít tyto strany, vypsat důležité do sešitu + do sešitu 

cvičení: 1,2,3 str. 55, str. 56 cv. 4 C, str. 57 cv. 6,7,8, 13. Dále str. 59 - do sešitu rámečky, 

srt. 60- do sešitu vzorový příklad. Str. 62 cv. 10,11,12. Str. 64 cv. 15,16. 

  

Informatika 
Pokračovat v kurzech pro děti a studenty na www.kpbi.cz  

 

Dějepis 

Učebnice strana 79-81 (Francie, Anglie) odpovědět do sešitu na otázky za texty, učebnice 

str. 115- 117 (Architektura, výtvarné umění) odpovědět do sešitu na otázky za texty.  

 

Občanská 

výchova 
Adaptace na životní změny - napiš příklady.  

Fyzika 

Newtonovy pohybové zákony - opakování uč. látky. Kladka - uč. str.83 opsat obsah žluté 

tabulky, nakreslit a popsat obrázek 1.96b)  

 

Přírodopis 

Uč. str. 67-76 (cizokrajné ekosystémy) - přečíst + zápisky + obrázek 

Uč. str. 77- 79 - přečíst 

Pracovní list - vyplnit na známky (viz.příloha) 

  

Zeměpis 

Zajímavosti Asie - pročíst str. 85-86 a do sešitu vypracovat otázky 86/2,3,4,7,8,9,12,14; 

kdo stále nemá, dá si do pořádku sešit 

Kdo z rodičů má zájem, založila jsem výukovou platformu Seesaw. Pro informace, souhlas 

a kód na spuštění mě kontaktujte na školní mail vejlupkova@1zsdobris.cz 

 

Hudební 

výchova 

Najít na youtube karaoke oblíbené písničky a trénovat. 

 

Výtvarná 

výchova 

Pozvánka na oslavu – kresba, malba. Využít různé typy písma a zajímavou kombinaci 

barev. Možnost inspirace - Pinterest 

Tělesná 

výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností žáků.  

 

Pracovní 

výchova 
Velikonoční tradice (vyhledat informace). 

Volitelné 

předměty 

Dom – příprava jednoduchého pokrmu.  

KAJ- Skupina p. uč. Kubátové: 

Připravit si text, který budete říkat během prezentace „své“ anglicky mluvící země. A 

naučit se ho. Povídání na max 5 minut. Připomínám: V prezentacích jsou pouze hesla a 

obrázky, nikoli celé věty, ty říkáte až během prezentace. Prezentaci můžete začít např. 

takto: One of the English speaking country is Canada. Let me introduce Canada. Canada is 

located in North America. It is the second largest country in the world. Its population is….. 
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